
I. GEGEVENSBESCHERMING DOOR BNP PARIBAS FORTIS
 
1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

BNP Paribas Fortis NV, met als maatschappelijke 
zetel Warandeberg 3 in 1000 Brussel, hierna de 
Bank, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. De Bank treedt ook op als ver- 
werker voor andere entiteiten  al dan niet behorend 
tot de groep waartoe de Bank behoort, bijvoorbeeld 
als tussenpersoon inzake verzekeringsproducten of 
inzake consumentenkredieten. De Bank volgt in die 
gevallen de instructies van de verantwoordelijke van 
de verwerking.

2. Doel van de verwerking

De Bank verwerkt de persoonsgegevens met het oog op:

■■ het bewijzen van verrichtingen;
■■ het naleven van toepasselijke wettelijke en reglemen-

taire bepalingen, in het bijzonder inzake de voorkoming 
van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme, de verstrekking van financiële en/of bank-
diensten alsook de belastingen en taksen, met inbegrip 
van onder meer de internationale overeenkomsten tot 
onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling op 
fiscaal vlak (bv. FATCA);
■■ het beheer van contractuele en precontractuele 

relaties;
■■ het voorkomen, opsporen en onderzoeken van 

misbruiken en fraude;
■■ het opmaken van statistieken en testen;
■■ de opleiding van het personeel van de Bank;
■■ de controle van de kwaliteit van de dienst;
■■ de commerciële prospectie of direct marketing inzake 

financiële en/of bankproducten en verzekeringen, of 
inzake andere producten die worden gepromoot door de 
Bank of door vennootschappen van de groep waarvan de 
Bank deel uitmaakt;
■■ het uitvoeren van studies voor eigen rekening of voor 

rekening van derden;
■■ het bepalen van algemene en geaggregeerde consu-

mentenprofielen voor eigen rekening of voor rekening 
van derden.

3. Verwerkte persoonsgegevens en aard van de 
verwerking

De verwerking kan persoonsgegevens betreffen die 
ofwel zijn vergaard bij eender welk contact met de klant, 
inclusief zijn elektronische communicatie met de Bank, 
ofwel zijn gepubliceerd of meegedeeld door gemachtigde 
derden (Belgisch Staatsblad, enz.), ofwel zijn opgevraagd 
bij de agenten en/of makelaars van de Bank alsook bij 
de vennootschappen van de groep waarvan de Bank 
deel uitmaakt. De persoonsgegevens kunnen bij elke 

verwerking worden gebruikt voor de doeleinden die in 
paragraaf 2 hierboven worden beschreven.

4. Mededeling en uitwisseling van gegevens

De Bank verstuurt uw persoonsgegevens naar 
personeelsleden van de Bank, vennootschappen 
die tot dezelfde groep behoren als de Bank en hun 
personeelsleden. De Bank verstuurt uw persoons-
gegevens ook naar andere personen krachtens een 
Belgische of buitenlandse wettelijke verplichting of 
in geval van wettig belang. Bij de bekendmaking van 
gegevens aan bovenvermelde personen is het mogelijk 
dat de gegevens naar een land worden verstuurd dat 
geen lidstaat is van de Europese Unie en geen adequaat 
beschermingsniveau kan garanderen. Die overdracht is 
enkel toegestaan in de door de privacywet beschreven 
gevallen. Dit geldt in het bijzonder als de bescherming 
van gegevens door aangepaste contractuele bepalingen 
wordt gewaarborgd.

Onderaannemers en externe dienstverleners waarop de 
Bank een beroep doet,  die in België of in het buitenland 
gevestigd zijn, kunnen uw persoonsgegevens meedelen 
aan elke bevoegde Belgische of buitenlandse instantie 
volgens een wettelijke verplichting die van toepassing 
is in het land waar die onderaannemers of externe 
dienstverleners actief zijn. Als het land in kwestie geen 
lidstaat van de Europese Unie is en geen adequaat 
beschermingsniveau kan garanderen, moeten de restric-
ties uit de wet op  de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer voor die situatie strikt worden opgevolgd.

De Bank en de vennootschappen die tot dezelfde groep 
behoren, mogen bovendien uw gegevens uitwisselen en 
centraliseren om op groepsniveau (i) een geconsolideerd 
risicoprofiel van de klant te kunnen opstellen en (ii) om 
een coherent beleid voor klantenacceptatie en klan-
tenopvolging  in te voeren en ten uitvoer brengen.

5. Weigering

Indien de Bank vraagt naar uw persoonsgegevens en 
als u die weigert te verstrekken, kan deze weigering het 
ontstaan van contractuele relaties verhinderen, de aard 
van contractuele relaties wijzigen of het beheer van 
contractuele relaties beïnvloeden.

6. Recht op verzet

U kunt zich op verzoek en kosteloos verzetten tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële 
prospectie- of direct marketingdoeleinden.

7. Recht op toegang

U hebt het recht om uw bewaarde persoonsgegevens te 
raadplegen en om onjuiste gegevens die op u betrekking 
hebben te verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen, 
dient u een schriftelijk verzoek – met handtekening 
en datum – indienen bij de verantwoordelijke voor de 
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gegevensverwerking op het volgende adres: 

BNP Paribas Fortis NV 
DPO – Data Protection Office 
Warandeberg 3 
1000 Brussel.

8. Bewaren van persoonsgegevens

De Bank bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is 
voor het naleven van toepasselijke wettelijke en/of regle-
mentaire bepalingen, zowel Belgische als buitenlandse, 
ofwel als bewijs, totdat de betwistingstermijn is verstreken.

9. Verwerking van persoonsgegevens van derden

Onder de voorwaarden van dit artikel gaat de Bank ook, 
mutatis mutandis, over tot de registratie, verwerking 
en mededeling van de persoonsgegevens die betrekking 
hebben op de natuurlijke personen die tussenkomen bij een 
verrichting in de hoedanigheid van uw vertegenwoordiger of 
zekerheidssteller, ongeacht of u een natuurlijke dan wel een 
rechtspersoon bent. Dit zijn onder meer contactpersonen, 
gevolmachtigden, wettelijke vertegenwoordigers, vertegen-
woordigingsorganen van rechtspersonen en borgstellers. De 
klant staat er persoonlijk voor in om deze personen daarvan 
op de hoogte te brengen en zorgt zelf voor het verkrijgen van 
hun akkoord.

II. GEGEVENSBESCHERMING DOOR SIX PAYMENT SERVICES

BNP Paribas Fortis zal uw persoonsgegevens doorgeven aan 
SIX Payment Services SA, met als maatschappelijke zetel Rue 
Gabriel Lippmann 10 in L-5365 Munsbach, Luxemburg, hierna 
SIX, om zo de migratie van de diensten van PaySquare naar 
SIX voor te bereiden. In dat geval treedt SIX Payment Services, 
op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 

De persoonsgegevens zullen in deze context enkel en alleen 
door SIX verwerkt worden om de migratie van PaySquare 
naar SIX voor te bereiden. Zodra de migratie voltooid is, 
geldt bepaling 13 van de Algemene Voorwaarden van SIX, 
die hierbij worden toegevoegd. Als u niet naar SIX overstapt, 
worden al uw persoonsgegevens door SIX vernietigd.

Als SIX vraagt naar uw persoonsgegevens en als u die 
weigert te geven, kan dit contractuele relaties in de weg 
staan, de aard van de contractuele relaties wijzigen of het 
beheer ervan beïnvloeden.

U kunt zich op verzoek en kosteloos verzetten tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden die 
niet worden opgenomen in bepaling 13 van de Algemene 
Voorwaarden van SIX.

U hebt het recht om uw bewaarde persoonsgegevens te 
raadplegen en om onjuiste gegevens te verbeteren. U stuurt 
daartoe een schriftelijk verzoek – met handtekening en 
datum – naar SIX op het volgende adres: 

SIX Payment Services (Europe) SA 
t.a.v. Data Protection Officer 
Rue Gabriel Lippmann 10 
L-5365 Munsbach 
Luxemburg 

SIX bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is 
om te voldoen aan de geldende Belgische of buitenlandse 
wettelijke en/of regelgevende bepalingen, ofwel als bewijs 
totdat de periode waarin bezwaar kan worden aangetekend 
is verstreken.
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